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      Детальні правила написання дипломної роботи та дипломного іспиту можна знайти в 

Положенні про навчання StSW у Кельцах. 

     Дипломна робота виконується студентом протягом трьох останніх семестрів для бакалавра 

(1 цикл) та магістра (2 цикл) та останніх п’яти для п’ятирічного навчання під керівництвом 

академічного викладача, який затверджується директором Інституту.  

     Один студент є автором дипломної роботи. 

Загальні вимоги дипломної роботи 

  

Дипломна робота (магістерська та бакалаврська) може мати  характер: 

• дослідження (наприклад, вирішення практичної проблеми, емпіричне дослідження в 

управлінні або на підприємствах на основі даних, зібраних на даний момент у 

конкретних підрозділах, підприємствах), 

• мають особливості проекту (наприклад, проект організації, проектування системи 

управління, проектування економічної системи, дизайн інформаційної системи 

управління, бізнес-план проекту, маркетинговий план, економічний та фінансовий 

прогноз). 

• має містити чітко відокремлену практичну частину, яка є власним внеском студента. 

Тематична область роботи повинна бути включена до широко зрозумілих наук, 

охоплених галуззю дослідження.  

Бібліографія має містити всі елементи, які використав автор при написанні роботи. 

Бібліографія бакалаврської роботи повинна включати не менше 15 позицій, а магістерська 

– не менше 25 позицій. 

Титульний аркуш дипломної роботи повинен містити інформацію про ВНЗ, інститут, 

спеціалізацію, назву роботи (виділяється розміром шрифту), ім’я та прізвище автора, вчене 

звання та ім’я організатора, вид роботи. (магістр, бакалавр), місто (напр. Кельце) та рік захисту 

(шаблон титульної сторінки знаходиться в кінці правил написання роботи). 

     За обсягом бакалаврська робота не повинна перевищувати 50-60 стандартних сторінок 

комп’ютерної роздруківки. Середній розмір магістерської роботи не повинен перевищувати 

приблизно 80-100 сторінок правильно підготовленого за змістом і формою тексту. Цифри не 

включають доповнень, додатків і додатків. 

Текст дипломної роботи має бути змістовно послідовним. 

Подальші проблеми повинні чітко пов’язувати один з одним. Між ними має бути 

змістовний зв'язок. У жодному разі текст твору не може бути збіркою розірваних, не пов’язаних 

між собою думок («думок нечесаних»). 

При обговоренні різних методів, прийомів, обставин тощо доцільно використовувати 

балальний підрахунок [рекомендується - наприклад, а), б), в) ...., 1., 2., 3 ... , • .. ..]. Метод 

маркерів повинен бути рівномірним протягом всієї роботи. Ми використовуємо лише коми для 

розділення послідовних куль. 

Окремі пункти перерахування мають бути стилістично сформульовані таким чином, щоб 

кожен з них можна було прочитати як продовження речення, що оголошує перерахування. 

Вся робота повинна бути написана короткими, зрозумілими, правильно сформульованими 

реченнями. Уникайте довгих речень зі складним, незрозумілим змістом. 

Текст слід писати в безособовій формі, наприклад, шукати, аналізувати, обчислювати, 

встановлювати, презентувати, обговорювати, ілюструвати та в минулому часі. 



У тексті роботи не можна використовувати висловлювання, які повідомляють про наміри, 

наприклад «... я спробую представити ...», «... я хотів би почати з ...». Автору слід одразу 

приступити до викладу та обговорення результатів своїх досліджень та аналізу. 

Висновки, наведені як у наступних розділах, так і в кінці дипломної роботи, мають бути 

власними висновками автора (студента). 

Висновки та коментарі мають бути однозначними (не загальними) і ґрунтуватися на 

вивченому матеріалі. 

Це не висновки: визначення, пояснення, постулати, констатації фактичних і статистичних 

висновків. Останні два є результатами дослідження. На основі цих результатів слід робити 

висновки. Дипломна робота може містити також покажчик скорочень, додатки. 

Бакалаврська робота повинна містити не менше 3 розділів, а магістерська – 3-5 розділів з 

підрозділами. Текст окремих розділів роботи не може бути «суцільним», а має бути поділений 

на підрозділи та пункти (по черзі, далі на підпункти) аж до 3-го ступеня поділу. Коли проблема 

є особливо обширною або обговорюється дуже глибоко, у текст можуть бути введені 

підзаголовки. Проте слід прагнути зберегти однакову глибину поділу обговорюваних питань 

протягом усієї роботи (по окремих розділах). На початку розділу, перед його першим пунктом, 

ви можете повідомити про проблеми, які обговорюються в наступних частинах розділу. В кінці 

глави бажано включити «перехідний» параграф, який стосується питань, викладених у 

наступній главі. 

Заголовки (кожного ступеню) мають бути короткими та комунікативними. У тексті слід 

позначити (виділити) ранг, порядок, ступінь важливості заголовка. Для цього слід написати такі 

заголовки: 

• 1 ступінь (назви розділів) ВЕЛИКІ БУКВИ, напівжирні (жирні) Times New Roman, 

розмір шрифту 16. 

• 2-й ступінь, (назви підрозділів), наприклад, 4.1., текст як у реченні, напівжирний 

шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14. 

 

• 3-й ступінь, (назви пунктів у підрозділах), наприклад 2.5.1. текст, як у реченні, шрифтом       

Times New Roman, розмір шрифту 12.  

• У підрозділах нижнього ряду заголовки мають бути підкреслені, текст як у реченні, шрифтом 

Times New Roman, розмір шрифту 12. 

 

ПИШЕМО ВСІ НАЗВИ (КОЖНИЙ СТУПІНЬ) БЕЗ КРАПКИ В КІНЦІ 

  

Заголовок основного розділу має бути по центру, а перед ним — назва розділу, також по 

центру Times New Roman, розмір 18, жирний. 

  

Решта заголовків слід вирівняти ліворуч, зберігаючи абзац 0.75.  

Приклад:  

РОЗДІЛ III  

НАЗВА РОЗДІЛУ  
 

3.1. Назва підрозділу  



Усі основні елементи структури дипломної роботи, тобто вступ ,наступні розділи, списки 

малюнків, таблиць, діаграм, бібліографія, будь-які додатки та реферат повинні починатися з 

нової сторінки. 

      Вступ до дипломної роботи (магістра, бакалавра) має бути вступом до досліджуваних та 

аналізованих проблем. Він повинен містити короткий коментар і огляд змісту окремих розділів, 

а також найважливіших джерел. Рекомендований обсяг вступу має становити 1-2 сторінки. 

      Завершення роботи повинно містити 2-3 сторінки резюме. 

Дипломна робота повинна мати нумерацію сторінок (номер сторінки не вказується на 

титульному аркуші та на перших сторінках розділів). Перша сторінка є титульною сторінкою 

дипломної роботи (магістра, бакалавра). У правому нижньому кутку потрібно ввести номер 

сторінки, розмір шрифту 12. 

Зміст дипломної роботи має бути написаний шрифтом Times New Roman, розміром 12. і 

звичайної товщини з використанням автоматичного вирівнювання тексту за правим і лівим 

полями (вирівнювання), між рядками в абзаці має бути відстань 1,5 рядка, переносити слова не 

рекомендується. 

Питання, теми, приклади тощо, які послідовно обговорюються у роботі, слід відокремити 

один від одного. Почніть нову думку з нового абзацу. Абзац слід починати з рівномірного 

відступу для всієї роботи (рекомендовано 0,75 см). 

Готову дипломну роботу, прийняту науковим керівником, слід роздрукувати з двох сторін 

на папері формату А4 у вигляді однієї колонки, з рівномірними полями. (Налаштування 

сторінки має бути таким: поля 2.5, крім лівого 3.5, прив’язка 0, верхній і нижній колонтитул 

1.25). 

     У дипломній роботі можуть використовуватися колонтитули. При цьому відстань верхнього 

і нижнього колонтитулів від краю сторінки має становити 1,25 см. Заголовки розділів слід 

друкувати напівжирним шрифтом Times New Roman, 8-10 пт. Заголовок повинен містити тему 

розділу. Заголовки не повинні з’являтися на титульній сторінці, змісті та перших сторінках 

наступних розділів. 

  

Формули запису 

Формули, використані в дипломній роботі, слід розмістити по центру на окремих рядках, 

позначених міткою арабських цифр у круглих дужках, розташованих біля правого поля. Перед 

візерунком і позаду нього має бути зазор у 6 точок. При посиланні на формули в тексті слід 

використовувати номер мітки (шаблона) у дужках; наприклад (7).  

Використані в роботі малюнки, таблиці та посилання 

І малюнки, і таблиці слід розміщувати по центру відносно лівого та правого полів. Вони 

повинні бути розміщені всередині тексту точно в потрібних місцях. Рисунки та таблиці слід 

нумерувати послідовно (протягом усієї роботи) арабськими цифрами (рис. 1, таблиця 1 тощо). 

Текст повинен містити перехресні посилання на відповідну таблицю або малюнок, 

використовуючи для цієї мети їх номер. Слова «наступна» або «наведена вище» таблиця не 

повинні використовуватися. Заголовки повинні бути написані шрифтом Times New Roman, 

розміром 10 пунктів. 

     НАЗВА МАЛЮНКУ, ДІАГРАМА ТА ІНШІ ПОДІБНІ ПУНКТИ ПОВИННІ БУТИ ПІД 

НИМИ (зберігаючи проміжок між рядками 1), ЗА ВИНЯТКОМ НАЗВИ ТАБЛИЦІ, ЯКА 

ПОВИННА БУТИ НАД ТАБЛИЦЮ. Вони повинні бути вирівняні ліворуч із інтервалом, який 

використовується в абзацах (0.75). Під малюнками (таблицями, графіками) слід вказати 

джерело (шрифт Times New Roman, розмір 10, без жирного шрифту, з положеннями щодо 

виносок та бібліографії, вирівнювання ліворуч через один пробіл). 



 
  
Рис.1. (Назва малюнка) Джерело: 

 Власне дослідження.  
(Джерело: А. Максимюк, Гроші і податки, PWN, Варшава 2002, с. 238.) 

  

     Списки малюнків, діаграм і таблиць повинні містити номер рисунка (таблиці, графіка), його 

назву (опис) і номер сторінки, на якій він міститься в тексті. 

     Дана робоча точка не повинна починатися з оголошення креслення, таблиці чи графіка. 

Графічному елементу твору має передувати відповідний вступ. 

     Кожен малюнок, таблиця чи графік мають бути належним чином прокоментовані 

(інтерпретовані). Коментарі повинні включати, серед іншого, спроба проаналізувати дані, що 

містяться в графічному елементі.  

Цитати 

Цитати, які є фрагментами документів, вихідних текстів або важливими для роботи, цитуються 

дослівно фрагментами наукових досліджень, необхідно цитувати. Довші цитати (кілька речень) 

можна виділити спеціальним абзацом або курсивом. Кожна цитата повинна мати відповідну 

виноску.  

Виноски 

     Усі виноски повинні бути розміщені внизу сторінки, до якої вони відносяться. Нумерація 

виносок є продовженням, від першої до останньої виноски у всій дипломній роботі. Виноски 

можуть бути вихідними, додатковими до основного тексту, пояснювальними (наприклад, 

розширення використаної абревіатури), полемічними щодо цитат, що містяться в роботі. 

      Початкова виноска починається з ініціалів імені та прізвища автора, потім (після коми, 

курсивом) назви роботи (книги, статті), видавництва, місця та року видання, номерів сторінок 

надає студент. Виноска має закінчуватися крапкою. У межах однієї виноски можна навести 

кілька різних джерел (відокремлених крапкою з комою). Виноски написані шрифтом Times 

New Roman, розмір 10, одинарний інтервал.  

Приклади вихідних виносок: 

  

(компактне видавництво):  
1 Д.Ромер  Макроекономія, PWN, Варшава 2000, с. 68.  

  

(журнальна стаття):  
2 I.Петржик, Договір про Європейський Союз і місцеве самоврядування, «Gospodarka Narodowa» 1993 р. 

№ 12, с. 37; Л. Мільський, Гроші і податки, «Rzeczpospolita» 2002 No30. 

  

(групова робота):  
3 Основи економіки, за редакцією Р. Мілевського, PWN, Варшава 1999. 

  

  

(стаття в колективному творі):  
4 С.Міхаловський, Польща в ОЕСР, [у:] Польща в міжнародних організаціях, під редакцією С. Парзимієса 

та І. Попюк-Рисінської, Видавництво наукове SCHOLAR, Варшава 2002 р., с. 158. 

  



Подібне позначення слід використовувати в вихідній інформації для малюнків, таблиць і 

діаграм.  

У разі повторення того самого джерела у виносках ми використовуємо скорочене позначення. 

напр. при цитуванні однієї і тієї ж роботи кілька разів поспіль: 
1 A. Стрибала, Стратегічне управління в теорії та практиці компанії, PWN, Варшава 2021, с. 68. 
2 Там само, с. 70.  

  

У разі, коли ми цитуємо те саме джерело, вищезгадані кілька виносок, ми використовуємо 

абревіатуру видав. цит., наприклад: 
1 A. Стрибала, Стратегічне управління в теорії та практиці компанії, PWN, Варшава 2021, с. 68. 
2 K. Жукровська, Підготовка Польщі до економічного та валютного союзу, [у:] Польща в міжнародних 

організаціях, за редакцією С. Парзимієса та І. Попюк-Рисінської, Видавництво наукове SCHOLAR, 

Варшава 2002 р., с. 265-266.  
3 A. Стрибала, видав. цит, с. 27.  

  

Якщо ми цитуємо кілька праць одного автора, наступне цитування можна скоротити до 

одного-двох слів, без необхідності повторно вводити видавництво, місце та рік видання, 

наприклад: 
1 I.Петржик, Регіональна політика Європейського Союзу та регіонів у країнах-членах, 

PWN, Варшава 2001, с. 59-62. 
2 A. Стрибала, Стратегічне управління в теорії та практиці компанії, PWN, Варшава 2021, 

с. 42. 3 А. Стрибала, Стратегічне управління… .., с. 45-47 .. 

  

Нормативні акти: 

     При цитуванні законодавчих положень у бібліографічних даних просимо вказувати 

Законодавчий журнал, у якому нормативний акт опубліковано в повному обсязі востаннє: 

      Якщо з моменту останнього опублікування нормативного акта були внесені зміни, а 

зведений текст не опубліковано, можна пропустити перелік усіх Законодавчих журналів, в яких 

ці зміни були опубліковані, написавши «зі змінами. д. ".  

Наприклад: 

1 Закон від 2 липня 2004 р. про свободу господарської діяльності (Вісник законів № 173, ст. 1807 із 

змінами). 

2 Постанова Ради Міністрів від 14 січня 2021 р. про внесення змін до положення про встановлення деяких 

обмежень, розпоряджень та заборон у зв’язку з епідемією (Законодавство від 2021 р., ст. 91). 

3  Розпорядження Прем'єр-міністра від 23.09.2005 р. № 85 про передачу статуту апарату Комітету з 

питань європейської інтеграції (М.П. № 56, ст. 765). 

  

Рік випуску Закону додатково вказувати уніфікованим текстом: 
1   

Закон від 26 червня 1974 р. КЗпП (Вісник законів від 1998 р. No 21, ст. 94 із змінами). 

  

При цитуванні тез судових рішень у бібліографічних даних у дужках зазначається вид 

рішення, дата його прийняття, номер справи та місце видання: 1  Постанова Верховного Суду від 27 

квітня 2005 р. II УЗП 1/05 (ОСНП від 2005 р. № 14, ст. 213) , 
2  

Постанова Верховного Суду від 1 квітня 

2004 р. III СК 21/04 (ОСНП 2005 р. № 2, ст. 27). 
3   

Рішення ВАС від 21 травня 2002 р. II SA 4033/01 (LEX 

№ 79030).  

Після закінчення роботи необхідно скласти перелік цитованих нормативних актів у такому 

порядку: 

• конституція, 



• акти, 

• правила, 

• розпорядження, 

• міжнародні угоди, 

• нормативні акти в окремих групах розміщувати в порядку дати прийняття.  

 

Бібліографія 

Бібліографія розміщується в кінці роботи (після основного тексту та закінчення). Бібліографію 

можна розділити на дослідження та наукові статті, документи (матеріали компанії, юридичні 

джерела) та інтернет-джерела. У разі друкованих (опублікованих) джерел ми використовуємо 

алфавітний порядок. Тому місце в бібліографії визначається першою літерою прізвища автора 

або (у разі колективного твору) першою літерою назви. Сторінки не включені до бібліографії, 

наприклад: 

1. Цепелевська М., Структурні фонди та регіональна політика, [в:] Європейський 

Союз.Інтеграція Польщі з Європейським Союзом, за редакцією Е. Кавецької-

Вижиковської та Е. Синовця, IKCHZ, Варшава 1997. 

2.  Енциклопедія економічної історії Польщі до 1945 року за редакцією А. Мончака, т. 1-2, 

Wiedza Powszechna, Варшава 1981. 

3. Кейнс Дж. М., Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей, PWN, Варшава, 1985. 

4. Мільський Л., Гроші і податки, «Rzeczpospolita» 2002 No30. 

5. Статистичний щорічник 1999, GUS, Варшава 2000. 

Увага: 

Як у виносках, так і в бібліографії в лапках наводяться лише назви журналів, а назви 

монографій і статей — курсивом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



СТАРОПОЛЬСЬКА ВИЩА ШКОЛА 

У КЕЛЬЦАХ 

  

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК  

  

  
  

  

  

Факультет: ………………………………… 

Спеціальність:……………………….………  

  

  

  

  

  

                                                          ПРІЗВИЩЕ  ТА ІМ’Я СТУДЕНТА 

                                                          номер альбому..................  

  

  

  

ТЕМА РОБОТИ (великі літери) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бакалавр / магістерська робота написана під 

керівництвом:……………………………………..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Місто, рік 

  



Пропонований макет змісту дипломної роботи:  

ЗМІСТ  

ВСТУП …............................................................................................................................................ X  

РОЗДІЛ I. (назва)............................................................................................................................... X  

1.1. Перший підрозділ першого розділу (назва)........................................................................... X  

1.1.1. Пункт перший першого підрозділу (назва)..................................................................... X  

1.1.2. Пункт другий першого 

підрозділу(назва)..................................................................................................................................X  

1.2. Другий підрозділ першого розділу (назва).........   ................................................................. X  

1.2.1. Пункт перший другого підрозділу (назва)................ ..................................................... X  

1.2.2. Пункт другий другого підрозділу (назва)................................................................................X  

РОЗДІЛИ II-V (назви)....................................................................................................................... X  

2.1. Перший підрозділ другого розділу (назва)............................................................................. X  

2.1.1. Пункт перший першого підрозділу (назва)..................................................................... X  

2.1.2. Пункт другий першого підрозділу (назва)....................................................................... X  

2.2. Другий підрозділ другого розділу (назва)................................................................................ X  

2.2.1. Пункт перший другого підрозділу (назва)........................................................................ X  

  

ВИСНОВОК ........................................................................................................................................ X  

БІБЛІОГРАФІЯ….............................................................................................................................. X  

СПИСОК  ТАБЛИЦІВ...................................................................................................................... X  

СПИСОК МАЛЮНКІВ ................................................................................................................... X  

СПИСОК ГРАФІКІВ ........................................................................................................................ X  

ДЕКЛАРАЦІЯ (згідно взірцю на сторінці веб)............................................................................. X  

  


